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 З ДНЕМ НЕЗАЛЕЖНОСТІ!

 В ЦК ПМГУ

Шановні працівники та ветерани 
ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»!

Від імені Центрального комітету Профспілки металургів і гірників вітаю вас з Днем Незалежності 
України!

Майже 30 років Україна прагне стати політично самостійною та економічно розвиненою дер-
жавою. Ми всі хочемо жити в справедливій, соціально орієнтованій країні, кожен громадянин якої 
може реалізувати своє право на працю і гідне життя.

Сподіваємося, що, подолавши складнощі довготривалого кризового періоду, Україна почне, 
нарешті, рух до цієї мети.

Це складний шлях. Але ми повинні його пройти і зробити Україну сильною і шанованою в усьому 
світі державою!

Головне – любити нашу країну, сумлінно працювати і не боятися захищати свої права та трудові 
інтереси!

Майбутнє України багато в чому залежить від кожного з нас. Тому я бажаю вам, дорогі друзі, 
оптимізму, стійкості, профспілкової солідарності, а також міцного здоров’я, щастя, добробуту!

З повагою, Сергій КОМИШЕВ, Голова ЦК ПМГУ

Шановні працівники 
ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» 
та підрядних підприємств! 
Дорогі ветерани!

Від імені профспілкового комітету пер-
винної організації ПМГУ підприємства щиро 
вітаю вас з 29‑ю річницею Незалежності 
України!

Це свято нашої державності є найвагомі-
шим здобутком багатьох поколінь українців, 
котрі віками прагнули жити в вільній і суве-
ренній країні, бути творцями власної долі. 
Незалежність – це основа для того, щоб ми 
мали можливість плідно працювати, спо-
вна реалізуючи свої здібності, підвищувати 
рівень економіки та духовного життя рідної 
країни.

У переддень найголовнішого держав-
ного свята бажаю всім успіхів у праці, гідної 
заробітної плати, міцного здоров’я, злагоди 
в родинах, віри в краще майбутнє!

З повагою, Наталя МАРИНЮК, 
Голова профспілкового комітету 

ПО ПМГУ ПАТ «АрселорМіттал 
Кривий Ріг»

Бажаємо миру і збереження колективів!

24 серпня Україна відзначатиме 29‑ту річницю своєї незалежності. Ми мріємо про те, щоб рідну 
країну супроводжували благополуччя, розквіт, зміцнення міжнародного авторитету. А разом з цим 
у кожну домівку співвітчизників прийшли довгоочікуваний мир, упевненість у завтрашньому дні, 
добробут і радість! Усіх вітаємо з Днем незалежності України!  

Щоб українці жили щасливо і заможно, у нас для того є все: розум і роботящі руки наших фахівців, 
цілеспрямованість та самовідданість земляків у відстоюванні своїх інтересів, багатство і живильна 
сила української землі. Головне – щоб не заважали зовнішні та внутрішні вороги. 

З повагою, Анатолій МАКАРЕНКО, 
Голова Криворізького міськкому ПМГУ

У Федерації профспілок України висловлюють стурбованість тим, що нещодавня ініціатива 
Президента нашої країни про підвищення з 1-го вересня поточного року розміру місячної 
мінімальної заробітної плати до 5000 грн. (законопроект № 3963 від 06.08.2020) викликала 
негативну реакцію численних експертів, які побачили у такій ініціативі серйозні ризики для 
вітчизняної економіки. Зокрема, у експертному середовищі від підвищення «мінімалки» 
пророкують такі негаразди, як зростання дефіциту державного бюджету, прискорення 
інфляційних процесів та інші проблеми.

У свою чергу у ФПУ вважають, що продовження по-
літики економії на оплаті праці, унаслідок якої українська 
мінімальна заробітна плата є на сьогодні однією з найниж-
чих у Європі, несе з собою ще більші ризики та загрози, 
як то: подальше зниження обсягів виробництва і послуг в 
реальному секторі економіки, зростання зовнішньої тру-
дової міграції кваліфікованих працівників.

У ФПУ заявляють, що намагання загальмувати підви-
щення в Україні мінімальної заробітної плати та рівня тру-
дових доходів блокує виконання нашою державою домов-
леностей та зобов’язань, які зафіксовані в Угоді про асоці-
ацію «Україна-ЄС», Цілях сталого розвитку 2016-2030 р.р., 
Генеральній угоді на 2019-2021 роки, основоположних 
Конвенціях МОП.

У ФПУ не розуміють, як можна виступати проти під-
вищення мінімальної заробітної плати, коли зараз вона в 
Україні (у перерахунку в євро) ледь перевищує 150 євро, 
в той час коли цей показник  дорівнює в Німеччині – 1584 
євро, Польщі – 611 євро, Литві – 607 євро, Чехії – 575 євро, 
Угорщині – 487 євро.

Як можна не враховувати той факт, що фактичний роз-

мір прожиткового мінімуму для працездатних осіб в цінах 
червня цього року склав 5149 грн., що на 426 грн. більше, 
ніж встановлений на 2020 рік розмір мінімальної заробітної 
плати? При цьому співвідношення мінімальної заробітної 
плати (4723 грн.) до середньої (11579 грн.) у червні цього 
року склало 40,8%, при рекомендованому Міжнародною 
організацією праці і Світовим банком співвідношенні на 
рівні 50–60%, а середня заробітна плата в Україні у червні  
2020 року становила 11579 грн. та в перерахунку в євро 
знизилася до 385 євро (з 404 євро у лютому ц.р.).

НА ПОВЕСТКЕ 
ДНЯ – ПОДГОТОВКА 
К VII СЪЕЗДУ
На минувшей неделе 
в Днепре состоялось 
заседание президиума 
Центрального комитета 
ПМГУ совместно с 
комиссией по подготовке 
к проведению VII Съезда 
Профсоюза металлургов и 
горняков Украины.

Как информирует 
официальный сайт ПМГУ, 
большая часть времени 
совместного заседания была 
посвящена обсуждению 
вопросов, связанных с 
подготовкой Съезда. В 
частности, многие участники 
заседания приняли активное 
участие в обсуждении 
проектов Устава ПМГУ, 
постановлений, заявлений 
VII Съезда по поводу 
антинародных законопроектов 
«Про працю», а также о 
профсоюзах (№2681).

Президиум принял решение 
провести VII Съезд ПМГУ в г. 
Днепр 17 сентября 2020 года, 
с обязательным соблюдением 
всех необходимых 
карантинных мер в связи с 
пандемией COVID-19.

 ПРОФТЕЛЕГРАФ

Підготував Віктор БІЛИК

Намагання загальмувати підвищення  
в Україні мінімальної заробітної плати блокує 
виконання нашою державою домовленостей 

та зобов’язань, які зафіксовані в Угоді  
про асоціацію «Україна-ЄС».

Про підвищення 
мінімальної 
заробітної плати
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 КОНКУРСЫ ПРОФМАСТЕРСТВА

«В нашем структурном подразделении ра-
ботает много настоящих профес сионалов, – 
говорит предцехком, – и мы совместно 
с администрацией цеха решили провести 
конкурсы на лучших по профессии, чтобы 
поощрить наиболее достойных, стимулиро-
вать у работников интерес к своему профес-
сиональному росту. Для этого было издано 
соответствующее распоряжение по цеху, 
определен состав комиссии по проведению 
конкурсов. Администрация цеха посодей-
ствовала в выделении помещений, соот-
ветствующего инвентаря, а профсоюзный 
комитет ПО ПМГУ предприятия предоста-
вил ценные призы и подарки победителям 
и всем участникам конкурсов».

По словам Юрия Бакалины, сначала ра-
ботники к проанонсированным в цехе кон-
курсам профмастерства отнеслись с опре-
деленным опасением, подумали, что это 
 какой-то экзамен, но, вникнув в суть дела, 
многие загорелись желанием поучаствовать 
в состязании. Всего на протяжении послед-
них недель в аглоцехе прошли конкурсы по 
восьми профессиям, в которых приняло уча-
стие 46 человек. Традиционно каждый кон-
курс состоял из двух этапов: теоретического 
и практического.

В результате упорной борьбы были опре-
делены победители в каждом из конкурсов. 
Так, лучшим руководителем стал старший 
мастер по ремонту оборудования Владимир 

Юрченко, лучшим инженером – инженер по 
ремонту (планирование и графикация) Еле-
на Головчанская, среди электромонтеров 
по ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования первенствовал Павел Водопян, 
лучшим слесарем- ремонтником был признан 
Юрий Калиниченко, агломератчиком – Алек-
сандр Лукьянов, а лучшим электрогазосвар-
щиком – Рустам Первитин. А вот в конкурсе 
среди выгрузчиков горячего агломерата по-
беду праздновал Юрий Дзюбенко.

Как отметил в разговоре Владимир Юр-
ченко, конкурс был хорошо организован, 
лично для него  каких-то особых трудностей 
в заданиях не возникло, так как опыт работы 
у него уже приличный. Такого же мнения был 
и победитель среди слесарей- ремонтников 
Юрий Калиниченко. А Елена Головчанская 
подчеркнула, что ей было приятно победить 
в конкурсе, в котором, кроме неё, участво-
вали только мужчины: «И вообще, такие 
состязания нужны, они мотивируют людей 
совершенствоваться в своей профессии, 
у некоторых даже появляется азарт».

Все победители и участники конкурсов 
были награждены ценными призами и по-
дарками, предоставленными профсоюзным 
комитетом ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал 
Кривой Рог».

Сергей СОЛОВЬЁВ, 
фото предоставлены Юрием БАКАЛИНОЙ

Хорошая мотивация 
совершенствоваться 
в своей профессии
Как мы уже сообщали, сейчас в ряде структурных подразделений ПАО «АрселорМиттал  
Кривой Рог» проходят внутрицеховые конкурсы профессионального мастерства среди 
представителей основных специальностей. В частности, в последнее время такие состязания  
на звание лучших по профессии состоялись в цехе подготовки составов метпроизводства,  
цехе сероочистки и специализированном ремонтном цехе коксохимического производства.  
А не так давно конкурсы профмастерства прошли и в аглоцехе метпроизводства  
(начальник цеха Алексей Самойленко, председатель цехкома ПО ПМГУ Юрий Бакалина).
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До профспілкового комітету ПО ПМГУ звернувся машиніст крана металургійного 
виробництва, зайнятий на гарячих роботах в стриперному відділенні, з проханням 
допомогти в призначенні пенсії. У січні 2020 він звернувся до відділення Пенсійного 
фонду України за місцем проживання з заявою про призначення пільгової пенсії. 
На момент звернення до Пенсійного фонду чоловік мав більше 25 років пільгового 
стажу і сподівався оформити пенсію незалежно від віку на підставі ч. 3 ст. 114 ЗУ 
«Про загальнообов’язкове пенсійне забезпечення».

Відповіді від Пенсійного фонду довелося чекати 
півроку, хоча датована вона була ще лютим 2020 р. 
Пенсійний фонд відмовив у призначенні пільгової 
пенсії з посиланням на те, що через введення ка-
рантинних заходів доступ до підприємств обмеже-
ний, і неможливо перевірити обгрунтованість та 
достовірність пільгової довідки, виданої ПАТ «Ар-
селорМіттал Кривий Ріг».

Фактично представники Пенсійного фонду здій-
снили перевірку пільгової довідки тільки наприкінці 
червня 2020 р., після чого працівникові телефоном 

було запропоновано подати нову заяву про призна-
чення пенсії, бо, начебто, строк розгляду первісно 
поданої заяви не може перевищувати три місяці. 
Читач спитає: «Так у чому проблема? Подав нову 
заяву і отримав пенсію!»

Але, виявляється, не все так просто, бо пен-
сійним законодавством передбачено, що пенсія 
призначається з моменту подання заяви. Отже, 
подавши нову заяву, датовану червнем 2020 року, 
працівник втратив би пенсійні виплати за шість мі-
сяців. Не зрозуміло, чому у даному випадку повинен 

постраждати той, хто важкою працею у шкідливих 
умовах отримав право на пенсію, адже обов’язок 
перевірки довідки покладається не на нього, а на 
органи Пенсійного фонду і те, що вони не виконали 
свій обов’язок вчасно, ніяким чином не залежить від 
заявника. Обурений працівник подав декілька скарг 
до Пенсійного фонду, але позитивного результату 
не отримав.

Зусиллями юристів профспілкового комітету бу-
ло підготовлено позовну заяву до Дніпропетров-
ського окружного адміністративного суду, який 
визнав протиправною відмову у призначенні пенсії 
та зобов’язав Пенсійний фонд розглянути первісну 
заяву, датовану січнем 2020 року.

Сподіваємося, що нашому працівникові най-
ближчим часом вдасться домогтися виконання рі-
шення суду про призначення пільгової пенсії з січня 
2020 року.

Безкоштовну юридичну консультацію і допомогу 
члени ПМГУ можуть отримати за телефоном +38 067 638 32 38

 ТАК ВИРІШИВ СУД

 ДО ВАШОГО ВІДОМА

2 червня 2020р. прийнято  
Закон України «Про внесення 
змін до деяких Законів України 
щодо підвищення соціальних 
гарантій для окремих 
категорій осіб» № 646-IX,  
яким передбачено:

– з 1 січня 2020 року підвищено розмір допомоги 
на дітей, над якими встановлено опіку чи піклуван-
ня, у розмірі, що становить 2,5 розміру прожитко-
вого мінімуму для дитини відповідного віку та на 
дітей з інвалідністю, над якими встановлено опіку 
чи піклування – 3,5 розміру прожиткового мінімуму 
для дитини відповідного віку;

– з 1 липня 2020 року здійснено перерахунок 
призначеної державної соціальної допомоги мало-
забезпеченим сім’ям з урахуванням розміру рівня 
забезпечення прожиткового мінімуму для дітей на 
рівні 130% прожиткового мінімуму для дітей відпо-
відного віку;

– з 1 липня 2020 року скасовано норми що-
до підвищення рівня забезпечення прожиткового 
мінімуму 

• для кожної дитини, яка входить до складу ма-
лозабезпеченої сім’ї – на 10%; 

• для кожної дитини з інвалідністю, та для кожної 
дитини, яка утримується одинокою матір’ю та для 
кожної дитини, в якої один або обоє батьків є осо-
бами з інвалідністю I або II групи, скасовано норму 

щодо підвищення рівня забезпечення прожиткового 
мінімуму для кожної дитини – на 20%;

– з 1 липня 2020 року скасовано норми щодо 
збільшення розміру державної соціальної допомоги 
на кожну дитину віком до 13 років – на 250 грн., на 
кожну дитину віком від 13 до 18 років – на 500 грн;

– з 1 липня 2020 року змінено алгоритм розра-
хунку державної соціальної допомоги малозабез-
печеним сім’ям та допомоги на дітей одиноким ма-
терям, згідно з яким для призначення, виплати та 
припинення виплати допомоги на дітей одиноким 
матерям додатково застосовуються умови призна-
чення, виплати та підстави для припинення виплати 
державної соціальної допомоги малозабезпеченим 
сім’ям у порядку, встановленому Кабінетом Міні-
стрів України.

Передбачається врахування майнового стану 
як при призначенні державної соціальної допомоги 
малозабезпеченим сім’ям, так і при призначенні до-
помоги на дітей одиноким матерям. При зверненні 
за вказаними видами допомоги заявнику необхідно 
особливу увагу звертати на заповнення розділів 
декларації в частині наявності у власності особи 
(чи членів сім’ї ) житла та транспортних засобів. 
Наприклад, сім’ї, у яких є 2 житлових приміщення 
чи 2 транспортних засоби, не матимуть права на 
вказані види допомоги. Раніше такі випадки роз-
глядала комісія, згідно з «новим порядком» повно-
важення комісії скасовано. З метою недопущення 
надання неповної чи недостовірної інформації до 
моменту призначення інформація по членам сім’ї 
буде проходити попередню перевірку по існуючим 
державним реєстрам про володіння майном та 

транспортними засобами.
Державна соціальна допомога малозабезпече-

ним сім’ям та допомога на дітей одиноким матерям 
особам, які звернулися за її призначенням у липні- 
серпні 2020 року, буде призначена, починаючи 
з липня 2020 року.

Зазначеним Законом України, зокрема, внесено 
зміни до Закону України «Про державну допомогу 
сім’ям з дітьми», згідно з якими для призначення, 
виплати та припинення виплати допомоги на ді-
тей одиноким матерям додатково застосовуються 
умови призначення, виплати та підстави для при-
пинення виплати державної соціальної допомоги 
малозабезпеченим сім’ям у порядку, встановленому 
Кабінетом Міністрів України.

Звертаємо увагу, що в подальшому при визна-
ченні права на призначення допомоги на дітей оди-
ноким матерям застосовуються умови, встановлені 
для призначення державної соціальної допомоги 
малозабезпеченим сім’ям у порядку, затверджено-
му Кабінетом Міністрів України.

З усіх питань, які виникають стосовно ви-
щевикладеного, мешканцям Металургійного 
району необхідно звертатися до управління 
праці та соціального захисту населення ви-
конкому Металургійної районної у місті ради 
за адресою: пр-т Металургів, буд. 16, або за 
телефоном 097 392 0336.

Марина ТАРАСЕНКО, 
начальник відділу прийому громадян УПСЗН 

виконкому Металургійної районної у місті ради

Внесено зміни до Законів України щодо підвищення 
соціальних гарантій для окремих категорій осіб

Допомогли 
з призначенням 
пільгової пенсії

Зусиллями юристів  
профспілкового комітету  

було підготовлено позовну заяву  
до Дніпропетровського окружного 

адміністративного суду,  
який визнав протиправною відмову 
у призначенні пенсії та зобов’язав 

Пенсійний фонд розглянути первісну 
заяву, датовану січнем 2020 року.

https://t.me/amkrprof
www.fb.com/amkrprof
http://www.amkrprof.org.ua
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1058-15#n2246
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1058-15#n2246
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/646-20/conv#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/646-20/conv#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/646-20/conv#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/646-20/conv#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/646-20/conv#Text


5

№ 30 (740)
20 августа 2020 г.

 ТАМ, ЗА ГОРИЗОНТОМ…

Б
ольшая группа работников предприятия и членов их семей – почти 
50 человек – побывала в рамках Клуба выходного дня на экскурсии 
в степном заповеднике «Аскания- Нова» и отдохнула на мор-
ском побережье в Железном Порту. Напомним, подобная экскурсия 

проводится комиссией молодежной политики, культурно- массовой и спор-
тивной работы профкома уже третий раз в этом сезоне, и до конца лета за-
планирована ещё одна.

Туры активного отдыха также прошли по уже опробованным и полюбив-
шимся арселоровцам маршрутам. Одна группа туристов посетила Актовский 
и Арбузинский каньоны и занималась рафтингом на Мигейских порогах. 
Вторая – побывала на «Херсонском уикенде: от реки до моря». Программа 
этого познавательно- развлекательного тура была немного изменена: в этот 
раз после знакомства с Херсоном путешественники отправились отдыхать 
у моря в Железный Порт, а не на Днепровский лиман.

«Вместе профинфо» попросила участников поездок поделиться впечатле-
ниями от проведенных вне дома выходных.

Реки, моря и степные просторы

Ирина ЧУГУЙ (экскурсия выходного дня в Асканию- Нову):

«У меня нет возможности ездить на отдых (по семейным обстоятельствам), 
и в этот раз я чудом смогла вырваться. Главная причина поехать на эту экс-
курсию – возможность побывать на море, я знала, что другого такого шанса 
у меня в этом году не будет. В Аскании- Нове я бывала в детстве, и цели по-
ехать именно туда у меня не было, но тур включал посещение заповедника, 
и я с удовольствием побывала там ещё раз. Повезло с погодой, она была очень 
умеренной. Мне очень понравилось, уезжать не хотелось. Единственная труд-
ность – долгая дорога, но я всё равно довольна».

Прошедшие выходные были не менее насыщенными в плане выездных экскурсий, 
чем предыдущие. Так, 15–16 августа профсоюзный комитет ПО ПМГУ ПАО «АрселорМиттал 
Кривой Рог» организовал для работников предприятия, которые состоят в ПМГУ, и членов  
их семей два тура активного отдыха и одну поездку с Клубом выходного дня.

Лариса СОЛОВЕЙ (тур на Мигейские пороги. 
Актовский и Арбузинский каньоны):

«Опыта «дикого» отдыха у нас до этого не было, может быть, пару раз вы-
езжали на рыбалку с палатками. Так что мы (я с мужем и сыном) в первый раз 
отдыхали подобным образом. Мы сплавлялись на байдарках, скалолазанием 
занимались и просто плавали, очень интересно провели время вечером у ко-
стра, с песнями. Нам очень понравилось».

Сергей ПЫХТИН (тур «Херсонский уикенд: от реки к морю»):

«Всё «на позитиве». Хорошая была экскурсия по Херсону. Особенно за-
помнилась прогулка на катере. Для жителей Кривого Рога, которые с водным 
транспортом не знакомы, это новые впечатления. Конечно, большой плюс 
в том, что мы отдохнули у моря. Остановились при этом в палаточном лагере, 
питание было хорошо организовано, в общем, понравилось всё, вся семья – 
я ездил с женой и ребёнком – довольна. Конечно, хотелось бы подольше от-
дыхать подобным образом».

Подготовила Алина ДОЦЕНКО, фото предоставлено участниками поездки

Ф о т о  и з  а р х и в а  р е д а к ц и и

Ф о т о  и з  а р х и в а  р е д а к ц и иФ о т о  и з  а р х и в а  р е д а к ц и и

https://t.me/amkrprof
www.fb.com/amkrprof
http://www.amkrprof.org.ua
https://goo.gl/maps/dwmWd1k5ELN6RW676
https://goo.gl/maps/i7x7dKqXQpX58FQWA
https://goo.gl/maps/i7x7dKqXQpX58FQWA
https://goo.gl/maps/6aTbddZ7tXKz8Xm8A
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На наш взгляд, нет необходимости рассказывать 
подробно о поездах, состоявшихся на минувших 
выходных, так как путешествия по этим направлениям 
уже неоднократно освещались на страницах газеты. В то 
же время экскурсия, прошедшая на предыдущей неделе 
по совершенно новому маршруту в Харьков, согласитесь, 
заслуживает более подробного рассказа.
Арселоровцы (работники предприятия, состоящие в ПМГУ, и члены их семей, всего 20 

человек) провели в Харькове 8 августа весь день, посвятив его пешеходной обзорной экс-
курсии по центру города и знакомству с Харьковскими парками. Дело в том, что «Первая 
столица» Украины –очень зелёный мегаполис, и на его территории, а также в ближайшем 
пригороде расположено множество зелёных зон, где можно приятно провести время.

Первый парк, который посетила группа – сад им. Тараса Шевченко. Он был заложен 
в 1804 году основателем Харьковского университета – Василием Каразиным в самом центре 
города, и на сегодняшний день является старейшим среди всех городских парков. Изначально 
сад назывался Университетским и был условно разделен на две части – ландшафтную и бота-
ническую. В 1808 году на территории парка Шевченко построили астрономическую обсерва-
торию, а в 1896 году здесь открыли старейший в стране зоологический парк. Памятник Тарасу 
Шевченко был установлен в саду в 1935 году, тогда же сад переименовали в честь Кобзаря. 
Не так давно в парке была проведена масштабная реконструкция, и его новое оформле-
ние – аллеи, цветники, фонтаны, скульптуры, подсветка – привлекают отдыхающих с утра до 
позднего вечера (забегая наперёд, скажем, что в этот же парк туристы вернулись и вечером, 
чтобы посмотреть, как выглядит это популярное у харьковчан место в свете вечерних огней).

Далее путешественники перебрались в пригород – в Фельдман Экопарк. Этот парк 
является частным, он был открыт в 2013 году, и на сегодняшний день на его территории рас-
полагается зоопарк в привычном всем формате, а также конный клуб и контактный зоопарк, 
где можно покормить и близко рассмотреть домашних животных. Кроме того, в экопарке 
есть аттракционы, беседки, фонтаны и кафе. Его территория настолько обширна, что там 
можно гулять целый день и не увидеть половины интересного. Впрочем, наши туристы за 
отведенное для посещения этого места время успели побывать на экскурсии в конюшне, 
покататься на лошадях, прогуляться вдоль озёр с лебедями, а некоторые – в свободное вре-
мя – перекусить в кафе, в котором за стеклянной стеной оборудован вольер с приматами.

После обеда арселоровцы возвратились в Харьков, чтобы побывать в знаменитом и наи-
более масштабном парке города – Центральном парке культуры и отдыха им. Максима 
Горького. Он был заложен ещё в конце позапрошлого века и изначально предназначался 
для прогулок там на лошадях. Со временем территория парка расширилась, в начале про-
шлого столетия его открыли для посещений горожан, и постепенно он стал очень популярным 
местом их отдыха. После недавней масштабной реставрации в парке установили множество 
новых аттракционов для взрослых и детей, спорткомплексы и площадки, территорию парка 
разделили на тематические зоны, каждую из которых оформили в своем стиле. В парке дей-
ствуют роллердром, автодром, пункты проката спортинвентаря, подвесная канатная дорога, 
гигантское колесо обозрения, в общем, там сложно заскучать, и туристам из Кривого Рога 
предоставили возможность развлекаться в этом парке на своё усмотрение.

Алёна КАЛЮЖНАЯ (предцехком ЭРЦ), которая сопровождала группу в по-
ездке, отметила, что Харьков – город красивый и чистый, зелёный, цветущий, 
с множеством достопримечательностей, время там пролетело очень быстро, 
а поездка оставила массу приятных воспоминаний. И судя по отзывам участников 
путешествия, удовольствие от него получили и взрослые, и дети.

Александр МАМОНТОВ (слесарь РУ ГД), который впервые поехал в путеше-
ствие, организованное комиссией молодежной политики, культурно- массовой 
и спортивной работы профкома, также подтвердил, что в Харькове есть на что 
посмотреть: «Мы побывали на обзорной экскурсии по городу и в трёх парках. Весь 
день на ногах, но оно того стоило. Конечно, одного дня мало, чтобы увидеть всё. 
Но мне и дочке понравилось, отлично провели время».

 ТАМ, ЗА ГОРИЗОНТОМ… ХАРЬКОВ 
для отдыха 
и развлечений

Подготовила Алина ДОЦЕНКО, фото предоставлено Александром МАМОНТОВЫМ

https://t.me/amkrprof
www.fb.com/amkrprof
http://www.amkrprof.org.ua
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https://goo.gl/maps/FFr3uMe3dTCux66v8
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 СОЛОДКЕ СВЯТО

К риворіжці і гості міста, які побували в ці дні у парку, могли побачити і скуштувати виставлені 
на його тінистих алеях (до речі, все було організовано з дотриманням карантинних заходів) 
різноманітні сорти свіжовідкачаного меду – гречаного, липового, лісового, травневого, 
акацієвого, соняшникового, з різнотрав’я, золотарника, медуниці, коріандрового, гірського, 

а також медовуху, виготовлену за авторськими рецептами, та інші продукти бджільництва.
За словами голови оргкомітету десятого ювілейного медового ярмарку відомого в місті журна-

ліста Миколи Крамаренка, для участі в солодкому святі до Кривого Рогу прибули пасічники з десяти 
областей України, зокрема з Кіровоградської, Черкаської, Сумської, Хмельницької, Миколаївської, Хер-
сонської, Полтавської, які привезли з собою загалом близько 20 тонн продукції пасік. Крім власне меду та 
медовухи, на святі можна було вибрати та придбати пилок, маточне молочко, прополіс, віск, літературу про 
цілющі властивості бджолопродукції.

Мабуть, чи не найбільше відвідувачів ярмарку підходило до наметів з бджолопродукцією пасічників Вла-
дислава Кочерги, сімейних пасік Стоянова, Павленка, Скрипніка. Пасічники залюбки спілкувались з усіма, 
розповідаючи про переваги того чи іншого виду меду, радили, які лікувальні продукти з пасіки краще під-
ходять для оздоровлення. На їх думку, найпопулярнішими сортами меду серед відвідувачів фестивалю були 
акацієвий, липовий, гречаний та лісовий. Поза конкурсом була і медовуха, виготовлена за оригінальними 
рецептами.

Слід сказати, що, крім меду і інших продуктів бджільництва, на ярмарку було організовано виставки ху-
дожніх виробів, картин. Також привертала увагу багатьох фотовиставка, організована Криворізькою міською 
організацією НСЖУ. До речі, ще напередодні ярмарку було оголошено й про фотоконкурс серед усіх бажаючих 
на кращу світлину з медового свята.

Окремо необхідно відзначити про благодійну складову медового свята: пасічники, які брали в ньому 
участь, презентували продукцію бджільництва представникам 17‑ї окремої танкової бригади та вихованцям 
спеціалізованої дитячої установи.

Підготував Сергій СОЛОВЙОВ, фото Віктора БІЛИКА

Протягом трьох днів, з 14 по 16 серпня, в парку імені Юрія Гагаріна Центрально‑ Міського району Кривого Рогу  
проходило традиційне солодке свято – десятий медовий ярмарок. Як і в минулі роки, він зібрав тут не тільки  
найкращих бджолярів з багатьох областей України зі своєю цілющою продукцією, а й майстрів народних ремесел,  
відомих творчих людей міста, представників художніх колективів, засобів масової інформації.

Мед – популярний інгредієнт багатьох 
страв. Причому не лише десертів і 
напоїв. Він додає страві неповторного 
смаку й аромату і вносить у кулінарні 
експерименти оригінальні нотки. 
Та цей запашний продукт має свої 
секрети, які необхідно враховувати.

СОЛОДШИЙ ЗА ЦУКОР
Вирішили порадувати близьких кексами чи бу-

лочками? Змініть рецепт, додавши у здобу замість 
цукру мед. Але продукт бджільництва значно со-
лодший, тому кладіть його вдвічі менше. Крім того, 
що випічка набуває неповторного смаку, вона дуже 
довго не черствітиме через те, що мед чудово тримає 

вологу. При випіканні нагрівайте духовку 
не більше, ніж до 180 градусів – мед 

не любить високої температури.

ЗОЛОТАВА 
СКОРИНКА
Якщо мед переміша-

ти з пряними травами та 
гострими спеціями, отри-
маєте чудовий маринад 
для м’яса, при запіканні він 

утворить хрустку скоринку. 
Можна просто змішати про-

дукт із гірчицею і використову-
вати такий соус для приготування 

телятини, м’яса птиці та дичини.

ДРУЖИТЬ ІЗ ПРЯНОЩАМИ
Мед чудово поєднується з імбиром, лаймом, 

коріандром, часником, кардамоном, лимонною й 
апельсиновою цедрою. Усі ці прянощі можна до-
давати до медових соусів, маринадів та випічки.

СОУС ДО ТВЕРДОГО СИРУ
Мед можна додавати практично до будь-яких 

соусів, він не лише не зіпсує їх смак, а й зробить 
його більш насиченим і багатогранним. Крім того, це 
природний антиоксидант, і ваші кулінарні шедеври 
(особливо салати) довго не псуватимуться. Найціка-
віше, що мед викладають у вигляді соуса на сирну 
тарілку як доповнення до солоних і твердих сирів. 
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КУЧМУ Анатолия Юрьевича (17.08), 
заместителя начальника РОФ-1 ГД;

СОЛОЩЕНКО Андрея Владимировича 
(17.08), слесаря-ремонтника РОФ-1 ГД;

ЮРЧЕНКО Ирину Анатольевну (17.08), 
машиниста крана РОФ-1 ГД;

ПЛАХТИЕНКО Наталью Павловну (20.08), 
оператора пульта управления РОФ-1 ГД;

ЧЕРЕВЫКА Андрея Владимировича (21.08), 
заместителя начальника РОФ-1 ГД;

РУДКОВСКУЮ Елену Григорьевну (22.08), 
машиниста конвейера РОФ-1 ГД.

Желаем вам от всей души
Здоровья крепкого, как сталь,
Мечта, чтоб увлекала вдаль,
Большой надежды, крепкой веры!
И счастья полного без меры.
В работе прочного успеха,
А в жизни – искреннего смеха!

ЛЫКОВУ Ольгу Викторовну (17.08), 
электрослесаря ЦСП МП;

СЕЛЕДЕЦ Любовь Петровну (18.08), 
электромонтёра ЦСП МП;

ДЗЮНДЗЮ Александра Михайловича 
(21.08), слесаря-ремонтника ЦСП МП.

Мы вам желаем творческих свершений,
Успешного решенья всех задач,
И каждый день каких-то достижений,
Любви, здоровья, счастья и удач!

ЮЩЕНКО Татьяну Витальевну (19.08), 
электромонтера ЭРЦ;

ТЕРЛЮК Ольгу Ярославовну (21.08), 
испытателя электрических машин ЭРЦ.

Желаем, чтоб в любой дороге
Пройти её хватало сил,
И чтоб встречал вас на пороге
С любовью тот, кто сердцу мил.
Пусть не приходят к вам ненастья,
И беды пусть обходят вас.
Пусть каждый день вам будет счастьем
Вот пожелание от нас!

ГОРОШКО Александра Анатольевича 
(18.08), бригадира двора изложниц ЦПС;

ГУЗЕНКО Алексея Валерьевича (20.08) 
сменного мастера ЦПС;

СКИБУ Артура Сергеевича (23.08), 
подготовителя составов к разливке плавок 
ЦПС.

Пусть годы мчатся – не беда,
Врачует время раны,
И пусть уходят навсегда
Невзгоды и туманы.
А то, что для души светло,
Пусть остаётся с Вами.
Желаем в этот день того,
Чего хотите сами.

 51-Я СПАРТАКИАДА ПРЕДПРИЯТИЯ

 ЮМОР

Администрация, цеховые 
комитеты и трудовые  
коллективы поздравляют  
с Днём рождения:

– Ты доволен своим мотоциклом?
– Не совсем. К то‑то из нас постоянно в ремонте.

Скачал программу для подсчёта съеденных калорий! 
Очень быстро перешёл на двой ную бухгалтерию…

Пока моя девушка спала, я встал и приготовил 
ей завтрак. Потом проголодался, съел его и лег 
обратно в постель. Как жаль, что она не узнает, какой 
я идеальный мужчина.

– Подсудимый, вы обвиняетесь в громком распевании 
песни Кипелова «Я свободен» в ночное время суток.

– Понимаете, Ваша честь, дело в том, что моя жена 
уехала к маме…
– Личное счастье, подсудимый, не повод для 
издевательства над мужчинами целого квартала!

Если вдруг в моду вой дут пожилые, толстые, 
небогатые мужчины, я буду нарасхват.

Как говорят в Одессе, «Самое правильное питание – 
это кушать в гостях».

Почему при любом обращении в техподдержку надо 
сначала доказать, что ты не дебил?

На минувших выходных в рамках Спартакиады предприятия, которая проводится 
среди работников, состоящих в профсоюзе металлургов и горняков Украины, 
завершился отборочный этап соревнований по настольному теннису.

Определились финалисты 
турнира по настольному теннису

В субботу, 15-го августа, в третьем отборочном 
туре за выход в финал боролись семь команд. И сто-
процентного результата среди них добилась команда 
ДАТП+ЦСО, которая обыграла всех своих соперни-
ков. Вместе с ней путёвку в финал завоевала также 
команда ДИТ+ЦРМО-2, на счету которой пять побед 
в шести поединках. Единственное поражение ко-
манда ДИТ+ЦРМО-2 потерпела от победителя этого 
тура – команды ДАТП+ЦСО, уступив ей 1:2.

По похожему сценарию завершилась борьба за 
выход в финал в четвертом отборочном туре, кото-
рый прошёл в воскресенье, 16-го августа. Там среди 
семи команд лучшими стали теннисисты-прокатчики, 
представляющие блюминг и СПЦ-1. Эта объединён-
ная команда праздновала победу во всех сыгранных 
поединках. Уступив только ей (1:2), и обыграв всех 
остальных соперников, второе место заняла коман-
да ЦВС. Таким образом, команды блюминга+СПЦ-1 и 
ЦВС также обеспечили себе участие в финале спар-
такиадного турнира по настольному теннису.

Кроме четверки уже названных финалистов, ра-
нее путёвки в финал завоевали ещё столько же ко-
манд: УЖДТ ГД, ГТЦ+РУ ГД, ЦМК+ВТЦ и ФСЛЦ.

Финал состоится 30 августа  
в СК «Форест». Сбор участников – в 9.30.

Напомним, что в Спартакиаде участвуют толь-
ко работники предприятия, которые состоят в 
профсоюзе металлургов и горняков Украины. 

Соб. инф.
#спортПМГУ #51спартакиадаПМГУ
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